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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0049/2011 dėl problemų, kilusių dėl Vokietijos policijos, kurią 
pateikė Lenkijos pilietis Dariusz Pawlicki 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas aiškina, kad nusipirkęs naudotą transporto priemonę Prancūzijoje jis 
ketino ja vykti per Vokietiją į Lenkiją. Įsigydamas transporto priemonę jis gavo teisės aktų 
nustatytus eksporto dokumentus, kurie, kaip ir transporto priemonės numeris, galiojo 30 
dienų. Tačiau Vokietijos policijos pareigūnai, atlikdami patikrinimą kelyje, jį sulaikė ir 
nurodė, kad transporto priemonės dokumentai yra negaliojantys ir kad jis neturi teisės ją 
vairuoti. Tada policijos pareigūnai laikinai konfiskavo transporto priemonę. Peticijos 
pateikėjas tvirtina, kad Prancūzijoje išduoti dokumentai yra tinkami ir parengti vadovaujantis 
taikomomis ES taisyklėmis ir kad Vokietijos policijos pareigūnai turi prisiimti kaltę, nes 
neturėjo pakankamai žinių apie tuos dokumentus, todėl prašo Europos Parlamento išnagrinėti 
šį atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. balandžio 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

„Kartu su peticija pateiktos 2010 m. gruodžio 17 d. pranešimų dėl administracinių nuobaudų 
už neregistruotų priemonių naudojimą apmokėjimo, dėl puspriekabės vilkiko, kurio 
registracijos Prancūzijoje numeris 118EBW95, ir puspriekabės, kurios registracijos 
Prancūzijoje numeris 434AVE44, konfiskavimo kopijos, taip pat 2010 m. birželio 15 d. 
sertifikato, kurį išdavė Prancūzijos institucija Commissariat aux ventes de Lyon, dėl 
nuolatinio registracijos numerio pakeitimo laikinu, kad būtų galima eksportuoti vilkiką, kurio 
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registracijos Prancūzijoje numeris. 396 ADE 38, kopija.

Kad galėtų tinkamai įvertinti atvejį, Komisija paprašė peticijos pateikėjo pateikti išsamesnę 
informaciją apie transporto priemonių registracijos numerių, kurie buvo pritvirtinti prie 
atitinkamų transporto priemonių, tipą (nuolatiniai ar laikini prancūziški numeriai), taip pat ar 
transporto priemonės Prancūzijoje išregistruotos ir ar laikinai įregistruotos (registracija dėl 
eksporto).

Peticijos pateikėjas atsiuntė 2010 m. lapkričio 23 d. fakso kopiją, kurioje matyti ankstesni 
registracijos liudijimai, išduoti buvusio savininko vardu, ir atitinkamų transporto priemonių 
pirkimo sąskaitų kopijos. Nebuvo suteikta jokios informacijos apie laikiną transporto 
priemonių įregistravimą dėl eksporto.
Pagal Direktyvą 1999/37/EB dėl transporto priemonių registravimo dokumentų1 valstybės 
narės transporto priemonėms, kurios turi būti registruojamos, privalo išduoti registracijos 
liudijimus. Peticijos pateikėjo pateikti dokumentai neįrodo, kad jis turėjo galiojančius 
transporto priemonių registravimo dokumentus tuo metu, kai jam buvo skirta bauda.

Išvada

Remiantis peticijos pateikėjo atsiųstais dokumentais Komisijai, negalima padaryti išvados, 
kad Vokietijos policijos pareigūnų veiksmai prieštaravo ES teisės aktams.“

                                               
1 OL L 138, 1999 6 1, p. 57.


